
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 
 

               ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือว่าเป็นบุคลากรส าคัญท่ีจะมาท าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเลือกตั้งภายใน 
เขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนท่ีกฎหมายและ
ระเบียบก าหนด 
  
                ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบบทบาท หน้าท่ีและอ านาจ 
รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
         ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     สารบัญ 
                 หน้า 
 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑  

- ท่ีมา  ๑ 

- หน้าท่ีและอ านาจ  ๑ 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีและการพ้นจากหน้าท่ี  ๒ 

- ภารกิจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓  

 ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

 * การจัดเตรียมงบประมาณ  ๓ 

 * การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ๔ 

     * การรายงานการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง  ๔  

 * การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔  

 * การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ๖ 

 หลังประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

  * การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้ง  ๗ 

     * การรับสมัครรับเลือกตั้ง  ๗ 

 * การด าเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ๘  

 * หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  ๑๐  

 * การสังเกตการณ์การลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตั้งของตัวแทนผู้สมัคร  ๑๓ 

 * การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ๑๔ 

      * การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ๑๖ 

      * การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผูช้่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ี ๑๗ 

 * การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๗ 

 * การจัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง  ๑๘ 

 * การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ๑๘ 

 * การจัดที่เลือกตั้ง  ๑๙ 

 



 
 

สารบัญ 
 

  
 ภารกิจในวันเลือกตั้ง   

      * การก ากับดูแลและอ านวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง   ๑๙ 
        และการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 ภารกิจหลังวันเลือกตั้ง 

   * การจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้ง ๒๐ 
     มากท่ีสุดเท่ากัน 

   * การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ๒๑ 

      * การด าเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เลือกตั้งใหม่  ๒๑ 
        หรือการนับคะแนนใหม่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๔ 

- ท่ีมา  ๒๔  

- หน้าท่ีและอ านาจ  ๒๕ 

- การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๖ 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีและการพ้นจากหน้าท่ี  ๒๗  

- ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๘ 

 ภารกิจก่อนวันเลือกตั้ง 

   * การให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง   ๒๘ 
        และการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 

   * การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓๐ 
        และการเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

   * การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ๓๓ 
         ประจ าท่ีเลือกตั้ง 

   * การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ๓๓ 
  
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 

 ภารกิจในวันเลือกตั้ง 

   * การก ากับดูแลและอ านวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง  ๓๔          
        และการนับคะแนนเลือกตั้ง 

   * การรับมอบสิ่งของจากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและ  ๓๔ 
         เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง และการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้ง 

   * การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  ๓๕ 

 ภารกิจหลังวันเลือกตั้ง 

   * การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ๓๕ 

   * การออกเสียงลงคะแนนใหมแ่ละการเลือกตั้งใหม่  ๓๗ 

  การคุ้มครองและข้อพึงระวังการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร ๓๘ 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ๓๙ 

ผนวก ก ตัวอย่างกรอบรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ๔๑ 
           หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ผนวก ข ตัวอย่างรายการการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ๔๓ 
 

 
*************************** 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๑        

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 

ที่มา 

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๒๕ ประกอบข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้เมื่อมีกรณีท่ีต้องมีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้หัวหน้าพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 กรณีท่ีปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต 
หรือเท่ียงธรรมในการเลือกตั้ง หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมท้ังเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทน  

    (พระราชบัญญั ติ การเลื อกตั้ งสมาชิกสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕   
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๗)   

หน้าทีแ่ละอ านาจ 

 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีและ
อ านาจ ดังต่อไปนี้   

 (๑)  รับสมัครเลือกตั้ง 

 (๒)  ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  
  

/ (๓) แต่งตั้ง... 
 



 
 

 
- ๒ - 

 
 (๓)  แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

 (๔)  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และด าเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 (๕)  ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และ 
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 (๖)  ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

           (๗)  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  การด า เนิ นการตาม  (๒ )  (๓ )  และ  (๔ )  ให้ เป็ น ไป โดยความ เห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ และ 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘) 

 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีและการพ้นจากหน้าที่ 
 
    การเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี 
    ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหกสิบวันหรือเมื่อมีกรณีท่ีต้องมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก 
ครบวาระ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๗) 

    การพ้นจากหน้าที่ 
   ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้นจากหน้าท่ี 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง ยกเว้นกรณีท่ีต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจาก 

/ ผู้สมัคร... 

 



 
 

- ๓ - 

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุดแต่น้อยกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด หรือกรณี
ผู้สมัครรับเลือกตั้ งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ งน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ี 
เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งหรือเสร็จสิ้นภารกิจ  

  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๒๙) 

 

ภารกิจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

 ๑. การจัดเตรียมงบประมาณ 

       ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อรองรับ 
การเลือกตั้งท่ีอาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง หรือการยุบสภา รวมท้ัง 
กรณีการเลือกตั้งด้วยเหตุครบวาระหรือครบอายุสภา โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑ ค่าตอบแทน  ได้แก่ ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ค่าตอบแทนนายอ าเภอ นายทะเบียนอ าเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้ง ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๑ .๒  ค่ า ใช้ สอย  ไ ด้ แ ก่  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการจั ดตั้ ง ศู นย์ ป ระสานงาน  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
บัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เป็นต้น 

    / ๑.๓ ค่าวัสดุ... 
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   ๑ . ๓  ค่ า วั ส ดุ  ไ ด้ แ ก่  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 
ประจ าศูนย์ประสานงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
(ตัวอย่างตาม ผนวก ก) 

   ๒. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 

              วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง  
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการส ารวจและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้มีความพร้อมและมีจ านวนเพียงพอ
เพ่ือรองรับการเลือกตั้งทีจ่ะมีขึ้น 
(ตัวอย่างตาม ผนวก ข) 

   ๓. การรายงานการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง  

             ก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หรือกรณีท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
แจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ เพื่อเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้ง 

   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๖) 

   ๔. การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

           ๑) การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติ และไม่มี  
ลักษณะต้องห้าม เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อยกว่าห้าวัน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

/ กรุงเทพมหานคร... 
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      - กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ต้องมีผู้สมัคร 
เข้ารับการสรรหา อย่างน้อย ๕ คน โดยต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
ในเขตจังหวัด ท่ี เป็นเขตเลือกตั้ ง  อย่างน้อย ๓ คน หรือเป็นผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง ท่ีมีภูมิล าเนา 
ในเขตจังหวัดนั้น ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ ไม่เกิน ๒ คน 

    - เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล   ต้องมี
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา อย่างน้อย ๓ คน โดยต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีในเขตอ าเภอท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ อย่างน้อย ๑ คน หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ ไม่เกิน ๒ คน 

         เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร หากมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาไม่ครบตามจ านวน
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาบทาม
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ครบ
ตามจ านวนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายในสามวัน นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร  

  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๔ )     

       ๒) การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับ 
การสรรหา 

                   ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติ  และพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับ 
การสรรหาหรือผู้ท่ีได้รับการทาบทาม รวมท้ังเสนอรายชื่อและผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ภายในสิบวัน นับแต่วันปิดรับสมัคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอ
รายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๕ ) 

     ๓) การจัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

/ ๓) เมื่อ... 
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        เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดประชุมผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และแจ้งผลการเลือกให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบเพื่อด าเนินการ 
ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๒ ต่อไป 
      (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๙) 

  ๕. การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

              ๕.๑ กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งเนื่องจากครบวาระหรือเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระ 

     ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรณีท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งตาม แบบ  
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑  ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ แล้วแต่กรณี ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด  

  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้เห็นชอบร่างประกาศฯ 
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง                   
ก่อนวันเลือกตั ้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  แล้วจัดส่งส าเนาประกาศให้มีการเลือกตั ้งดังกล่าว 
ไปให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว   
และปิดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้  ณ ท่ีท าการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้งนั้น และส่งไปให้นายอ าเภอ เพื่อปิดประกาศดังกล่าว 
ไว้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ นอกจากนี้ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาปิดประกาศ ณ สถานท่ีท่ีเห็นสมควร 

  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ และข้อ ๙) 

/ ๕.๒ กรณี... 
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     ๕.๒ กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับ
เลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด หรือกรณีมีผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมี 
และได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

     ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
เหตุท่ีต้องด าเนินการเลือกตั้งใหม่ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ เพื่อประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔ ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

    ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปิดประกาศให้มีการเลือกตั้ง ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้งนั้น และส่งไปให้
นายอ าเภอ เพื่อปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ นอกจากนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปิดประกาศ ณ สถานท่ีท่ีเห็นสมควร 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ และข้อ ๙) 

หลังประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

    ๑. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้ง 

                   ให้ผู้ อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้ ง 
ศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้ง เพื่อประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐) 

    ๒. การรับสมัครรับเลือกตั้ง 

                  การด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

                     ขั้นตอนท่ี ๑ การรับสมัครและการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

                          ขั้นตอนท่ี ๒ การให้หมายเลขผู้สมัคร 

/ ขั้นตอน...                     



 
 

- ๘ - 

 

  ขั้นตอนท่ี ๓ การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

            ขั้นตอนท่ี ๔ การประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

                         รายละเอียดการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามคู่มือการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น        

  ๓. การด าเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

               ๓.๑ กรณีผู้สมัครไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
                  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ท่ีได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อ
ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้ยื่นค าร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร พร้อมพยานหลักฐาน  
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ภายในสามวันนับแต่วันท่ีผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้สมัคร โดยในขั้นตอนการวินิจฉัย 
สิทธิสมัคร ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นประจ าจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการจะก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีนัดพิจารณา ภายใน 
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

     ๑) จัดท าค าคัดค้านค าร้อง เอกสารประกอบค าคัดค้าน และบัญชี
พยานหลักฐาน รวมท้ังเหตุผลในค าคัดค้านว่าค าร้องไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแสดง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศรายชื่อผู้สมัครได้กระท าโดยชอบอย่างไร  
มาย่ืนก่อนเร่ิมการพิจารณา 

    ๒) กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณามีค าสั่ งให้รับสมัคร 
และประกาศรายชื่อผู้ร้องให้เป็นผู้สมัคร เมื่อได้รับแจ้งค าวินิจฉัยแล้ว ให้จัดท าประกาศรายชื่อผู้ร้อง
เป็นผู้สมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖ และปิดประกาศดังกล่าวพร้อมค าวินิจฉัยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีเลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีอื่น 
ท่ีเห็นสมควร  
   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๐๔ ข้อ ๑๐๘ และข้อ ๑๑๐) 

/ ๓.๒ กรณี... 



 
 

- ๙ - 

 

         ๓.๒ กรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เมื่อความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นว่า ผู้สมัครท่ีมีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑) ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมท้ังเสนอ
ความเห็นผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย
โดยเร็ว 
   ๒) กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยแล้วมีค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัคร 
เมื่อได้รับแจ้งค าสั่งจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้แจ้งผู้สมัครท่ีถูกถอนชื่อ 
ทราบโดยเร็ว พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้สมัครท่ีถูกถอนชื่อทราบถึงสิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือ 
ศาลอุทธรณ์ภาค  
   ๓) เมื่อได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้จัดท า
ประกาศถอนการสมัคร และให้ปิดประกาศพร้อมค าวินิจฉัยดังกล่าว ไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีเลือกตั้ง  
หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร 

   ๔) กรณีมีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าวินิจฉัยให้รับสมัคร  
ให้ด าเนินการตามค าวินิจฉัยของศาลโดยเร็ว   
                   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ ข้อ ๑๑๓ และข้อ ๑๑๔ ) 

    ๓.๓ กรณีได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
                    บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครท่ีมีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการ

การเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  ให้ยื่นค าร้อง  
พร้อมพยานหลักฐาน ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท่ีจัดให้มีการเลือกตั้งนั้น 
โดยในขั้นตอนการวินิจฉัยสิทธิสมัครก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจ าจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการฯ จะก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี
นัดพิจารณาภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้อง โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

/ ๑) จัดท า... 



 
 

- ๑๐ - 

 

 

  ๑) จัดท าค าคัดค้านค าร้อง เอกสารประกอบค าคัดค้าน และบัญชี
พยานหลักฐาน รวมท้ังเหตุผลในค าคัดค้านว่าค าร้องไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแสดง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศรายชื่อผู้สมัครได้กระท าโดยชอบอย่างไร มายื่น  
ก่อนเร่ิมการพิจารณา 

   ๒) กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีค าสั่งให้ยกค าร้อง 
เมื่อได้รับแจ้งค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว ให้แจ้ง
ผู้ร้องและผู้สมัครท่ีถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีค าสั่ง 
ให้ถอนชื่อผู้สมัคร เมื่อได้รับแจ้งค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องและผู้สมัครท่ีถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว ท้ังนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
แก่ผู้สมัครท่ีถูกถอนชื่อด้วย 
   ๓) กรณีมีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งให้รับสมัคร  
ให้ด าเนินการตามค าส่ังศาลโดยเร็ว   
   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๑๕ ข้อ ๑๑๖ ข้อ ๑๑๗ และข้อ ๑๑๘)     

    ๔. หน่วยเลือกตั้งและทีเ่ลือกตั้ง 

                  ๔.๑ การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

                    เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนายทะเบียนอ า เภอ  
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น จัดท าร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง ท่ีจะพึงมี  
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง  
โดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

/ ๑) ให้ใช้... 

 

 



 
 

- ๑๑ - 

 

     ๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีท่ีหมู่บ้านใด 
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนน้อยให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  
ส าหรับในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก าหนด 
ให้ใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

     ๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคน 
เป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้ ง  
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่า 
จ านวนดังกล่าวก็ได้ 

    (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๓  
และ มาตรา ๒๔ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐) 

           ๔.๒ การประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลอืกตั้ง  

                  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ส.ถ. ผ.ถ. ๓/๑ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าวัน โดยให้ด าเนินการ ดังนี้     

    ( ๑ )  ปิ ดประกาศ ไว้  ณ  ท่ีท า ก า รอ งค์ ก รปกครองส่ วน ท้องถิ่ น 
เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

     (๒) ปิดประกาศไว้ ณ ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง 
เฉพาะของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

     (๓ )  ส่ ง ให้ส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ งประจ าจั งหวั ด  
จ านวนหนึ่งชุด 

    (๔) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้ 
เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งชุด 

/ การจัดท า... 



 
 

- ๑๒ - 

 

          การจัดท าประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งกรณี (๒) อาจท าเฉพาะข้อความ 
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนท่ี
สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้ง 

   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐) 

                 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลง 
ที่เลือกตั้ง 

                     หากมี ค ว ามจ า เป็ นต้ อ ง เปลี่ ยนแปลง เขตของหน่ ว ย เลื อกตั้ ง  
ให้ผู้ อ านวยการการ เล ือกตั ้ง ป ระจ าอ งค ์ก รปกครองส ่วนท ้อ งถิ ่น  โ ดยความ เห ็นชอบ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประกาศเปลี ่ยนแปลง  
เขตของหน่วยเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.๓/๒ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณี 
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลง 
เขตของหน่วยเลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวัน ก็ได้ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้ว 
ให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ท่ีเดียวกับประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง แล้วส่งประกาศดังกล่าวไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

      การเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกตั้งให้กระท า ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓ เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น 
อย่างอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวัน ก็ได้  

                 ก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใด 
ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ในต าบลเดียวกัน
ท่ีผู้มีสิทธิสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ งได้ โดยสะดวกตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓ โดยเร็ว  
และปิดประกาศ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน  
และสถานท่ีท่ีเห็นสมควร แต่ถ้าไม่อาจก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ได้ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ งในหน่วยเลือกตั้ งนั้น  
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๑ และปิดประกาศ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการขององค์กรปกครอง  

/ ส่วนท้องถิ่น... 



 
 

- ๑๓ - 

 

 
ส่วนท้องถิ่น ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน และสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร แล้วรายงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  

     กรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น 
อย่างอื่นในวันเลือกตั้ง เมื่อได้รับรายงานประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งจากคณะกรรมการ 
ประจ าหน่ วยเลือกตั้ งแล้ ว  ให้ รายงานผู้ อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัด โดยเร็ ว  
และเมื่อเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงและสามารถจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนได้แล้ว ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด วั น ล ง ค ะ แ น น เ ลื อ ก ตั้ ง ใ ห ม่ ใ น ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง นั้ น  
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๓ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สามารถจัดการลงคะแนนเลือกตั้งได้   
โดยต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ ข้อ ๑๘๔ ข้อ ๑๘๕ และข้อ ๑๘๖) 

   ๕. กา รส ัง เ กตการณ ์ก า รลงคะแนนและน ับคะแนน เล ือกตั ้ง 
ของตัวแทนผู้สมัคร 

                           กรณีผู้สมัครประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครไปประจ า ณ ที่เลือกตั้ง เพ่ือร่วม
สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้ไปประจ าอยู่ ณ ท่ีซึ่งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในท่ีเลือกตั้ง
แห่งละหนึ่งคน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ โดยย่ืนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อรับทราบแล้ว ให้ลงวัน เดือน ปี ในหนังสือนั้น 
แล้วมอบคืนไป โดยส าเนาเก็บไว้ตรวจสอบหนึ่งฉบับ 

   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๐๒) 

 

/ ๖. การแต่งตั้ง... 

 



 
 

- ๑๔ - 

 

    ๖. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง   
            ๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   

             ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

               (๑) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน  
ให้มีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจ านวน ๙ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน  
และกรรมการอีกจ านวน ๘ คน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ แล้วให้ปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้ง  
ดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้ง และปิดประกาศ ณ ท่ีเลือกตั้ง 
ในวันเลือกตั้ง พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งทราบ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๕ ด้วย 

         (๒) กรณีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้มีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจ านวน ๗ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน  
และกรรมการอีกจ านวน ๖ คน  

   การแต่งตั้งประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้พิจารณาแต่งตั้ง
จากข ้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๔๕) 

             ๖.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

                           เมื่ อ ได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าหน่ วย เลื อกตั้ งแล้ ว  
การเปลี่ยนแปลงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จะด าเนินการได้เมื่อมีเหตุ ดังนี้ 

                  ๑) กรณีก่อนวันเลือกตั้ง ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ใด  
หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร 

/ ปกครอง... 



 
 

- ๑๕ - 

 

 
ปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งให้พ้นจากหน้าท่ีและแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าท่ีแทนให้ครบจ านวน 

       ๒) กรณีในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 
และได้รับรายงานจากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งใด ว่ามีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
มาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบตามจ านวน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนั้นให้ครบตามจ านวน 

        ๓) กรณีได้รับแจ้งจากกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง ว่าพบเห็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระท าการใดท่ีจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ตามท่ีเห็นสมควร 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)      

     ๖.๒ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

                 เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว                       
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับผู้บัญชาการต ารวจนครบาล 
หรือผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีต ารวจหรือนายอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น
ในพื้นท่ี เพื่อขอให้จัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีเป็ นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้งอย่างน้อยท่ีเลือกตั้งละสองคน  

                   เมื่อได้รับรายชื่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว 
ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง 
เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้งอย่างน้อยท่ีเลือกตั้งละสองคน ตามแบบ  
ส.ถ/ผ.ถ. ๒/๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน 

/ กรณี... 



 
 

- ๑๖ - 

 

 

                   กรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่เพียงพอ  
ท่ีจะแต่งตั้งได้ครบท่ีเลือกตั้งละสองคน ให้แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจ าท่ีเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวน ท้ังนี้ ในท่ีเลือกตั้งแต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคน 
    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒) 

     ๖.๓  การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

                ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
ร้องขอให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ จัดให้มี เจ้าหน้าท่ี  
รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือด าเนินการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย ภายในเขตเลือกตั้ง 
อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รับแจ้ งเหตุ ในกรณี ท่ีมีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้มีจ านวนตามสภาพพื้นท่ีและความเหมาะสม  

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕)      

     ๗. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

                            ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง ตามหลักสูตร 
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเองตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ก่อนวันเลือกตั้ง 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๖) 

/ ๘. การแต่งตั้ง... 

 



 
 

- ๑๗ - 

 

     ๘. การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

                           ในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคล 
หรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ เช่น การรับสมัครรับเลือกตั้ง  การเก็บรักษา 
และการประทับตราบัตรเลือกตั้ง การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๒๘)  

     ๙. การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

                        เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งข้อมูลรายชื่อบุคคล 
ท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนอ าเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นส าหรับเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในการด า เนินการจั ดท าบัญชี รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง  การเพิ่ ม ชื่ อ 
และถอนชื่อ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การรับแจ้งเหตุจ าเป็น ตลอดจนการแก้ไข
รายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     

                    กรณีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามา 
ในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลัง 
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานพร้อมด้วยพยานหลักฐานท่ีมีหรือสาเหตุท่ีเกิด 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว   

     (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๗๕ ข้อ ๘๓ และข้อ ๘๙) 

/ ๑๐. การจัดเตรียม... 



 
 

- ๑๘ - 

 

     ๑๐. การจัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง 
          ภายหลังปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ด าเนินการจัดเตรียมบัตรเลือกตั ้งให้ม ีจ านวนเพียงพอต่อการเลอืกตัง้  
โดยน าข้อมูลจ านวนผู้สมัคร จ านวนหน่วยเลือกตั้ง และจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง  
มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการค านวณจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรวจสอบก่อนด าเนินการสั่งซื้อบัตรเลือกตั้งต่อไป 

      ส าหรับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดซึ่งสามารถกระท าได้โดยวิธีการ ดังนี้ 

           ๑) มอบหมายบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือหน่วยงาน หรือองค์กร 
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ด าเนินการจัดส่ง  

           ๒) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้าง จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง โดยให้
เดินทางมารับมอบบัตรเลือกตั้งจากโรงพิมพ์ 

           ๓) วิธีการอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

         เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมายลงบนบัตรเลือกตั้ง
ตามแบบท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดและน าเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย  

     (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๓ และข้อ ๑๓๔) 

     ๑๑. การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
                 ก่อนวันเล ือกตั ้งให ้ผู ้อ านวยการการเล ือกตั ้งประจ าองค ์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายด าเนินการเกี ่ยวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัต รเลือกตั้ง  
แบบพิมพ์ที ่ใช้ในการเลือกตั ้งที ่หน่วยเลือกตั ้ง และเอกสารหลักฐาน ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ 
การเลือกตั้งให้มีจ านวนเพียงพอต่อการลงคะแนน โดยให้มีบัญชีแจกจ่าย และหลักฐานการส่งมอบ และ
ร ับมอบ ให ้แ ก ่คณะ กร รมก า รประ จ า หน ่ว ย เ ล ือ กตั ้ง  พ ร ้อ ม ทั ้ง จ ัด ใ ห ้คณะ กร รมก า ร 
                                                                                     / ประจ าหน่วยเลือกตั้ง... 
 



 
 

- ๑๙ - 
 
 

ประจ าหน่วยเลือกตั ้งตรวจสอบการประทับตราและนับจ านวนบัตรเลือกตั ้ง  บัญชีรายชื ่อ 
ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั ้ง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วน าไป 
เก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓) 

    ๑๒. การจัดที่เลือกตั้ง 

                 ผู ้อ านวยการการเล ือกตั ้งประจ าองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น หร ือ 
ผู ้ได้ร ับมอบหมายจะต้องตรวจสอบ ดูแล การจัดที่เลือกตั ้ง การจัดภายในบริเวณที่เลือกตั ้ง  
รวมถึงการจัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง  ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๒๔) 

ภารกิจในวันเลือกตั้ง 

    การก ากับดูแลและอ านวยการเลือกตั้ ง การลงคะแนนเลือกตั้ ง  
และการนับคะแนนเลือกตั้ง 

            ใน ระหว่ า ง เ วล าการออก เสี ย งล งคะแนน  ผู้ อ า น วยการการ เลื อกตั้ ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงมีสิทธิ 
เข้าไปในท่ีเลือกตั้งเพื่อสอดส่องดูแล ให้ข้อแนะน า แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจน
รายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม  
      (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๕๕)  

/ ภารกิจหลังวันเลือกตั้ง... 

 



 
 

- ๒๐ - 

 

ภารกิจหลังวันเลือกตั้ง 

    ๑. การจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน 

                 กรณีท่ีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินจ านวนท่ีจะพึงมี ในเขตเลือกตั้ งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้ งเท่ากัน  จัดให้มีการจับสลาก  
ภายใน ๓ วันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้สมัครทราบก าหนดวัน 
เวลา และ สถานท่ีจับสลากดังกล่าว โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการจับสลาก ดังนี้ 

         การจับสลากครั้งที่ ๑ ให้เขียนชื่อผู้สมัครท่ีได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันท่ีจะต้อง 
จับสลากบนสลากท่ีเหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง ท าการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพ่ือไม่ให้ 
ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดท่ีถูกจับมาเป็นล าดับแรก 
ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้งก่อน  ชื่อผู้สมัครใดท่ีถูกจับมาเป็นล าดับถัดไป
ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้ง เป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบผู้สมัคร 
ทุกคนท่ีได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน     

    การจับสลากครั้งที่ ๒ ให้จัดท าสลากเท่ากับจ านวนผู้สมัครท่ีจะต้องจับสลาก 
ซึ่งมีข้อความในสลากว่า “ได้รับเลือกตั้ง” เท่าจ านวนท่ียังขาดอยู่ นอกจากนั้น เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า 
“ ไม่ได้รับเลือกตั้ง” ผู้สมัครผู้ใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

    เมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานท่ี 
จับสลากแล้ว ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากแทน 

   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘๑ ข้อ ๑๘๒ และข้อ ๑๘๓) 

/ ๒. การเก็บรักษา... 
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    ๒. การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
                          ๑) การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

                เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้ด าเนินการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคณะจากพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน เพื่อท าหน้าท่ี
ก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไว้ในในสถานท่ีปลอดภัย โดยให้จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือสะดวกในการค้นหาเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  

  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๑๕) 

               ๒) การเก็บรักษาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
                ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าส าเนา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เก็บรักษา
ไว้ท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผล 
การนับคะแนนเลือกตั้ งของแต่ละเขตเลือกตั้ง  พร้อมท้ังส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง  
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมายเหตุ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้นายทะเบียนอ าเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ถูกจ ากัดสิทธิเลือกตั้ง 

        (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๑๖) 

   ๓. การด าเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เลือกตั้งใหม่  
หรือการนับคะแนนใหม่ 

            ๓.๑ การออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง  
                  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งและ
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งใด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ ดังนี้ 

/ ๑) แจ้งให้... 
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   ๑) แจ้งให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าท่ีรักษา 
ความปลอดภัยท่ีได้รับการแต่งตั้งในคราวท่ีมีการเลือกตั้งครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าท่ีในการออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามหมวด ๓ เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

   ๒) ให้ใช้ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งท่ีได้ประกาศไว้ 
ในคราวท่ีมีการเลือกตั้งครั้งหลังสุด 

    ๓) ให้ใช้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในคราวท่ีมีการเลือกตั้ง 
ครั้งหลังสุด 

    ๔) ให้จัดเตรียมบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท่ีจะใช้ส าหรับ
การออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

    ๕) ให้ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่ ให้ประชาชน 
ในหน่วยเลือกตั้งท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนทราบโดยท่ัวกัน 

    ๖) การด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยให้น าความในหมวด ๘  
การด าเนินการเลือกตั้ง และหมวด ๙ การนับคะแนนเลือกตั้ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๐๓ ข้อ ๒๐๔ และข้อ ๒๐๕) 

     ๓.๒ การเลือกตั้งใหม่ 
                      กรณีมีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุเนื่องจากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้ง
เพราะเหตุท่ีไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด หรือมีจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่ากับ
หรือน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่ีพึงมี และได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔ แล้ว ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการให้มีการรับสมัครเลือกตั้งใหม่ตามประกาศ 
และน าขั้นตอนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งมาใช้โดยอนุโลม 

  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๐๖) 

/ ๓.๓ การนับคะแนนใหม่... 
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    ๓.๓ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
                  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ งใหม่   
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ ดังนี้ 

              ๑)  แต่ งตั้ งคณะกรรมการนับคะแนนเลื อกตั้ ง ใหม่  โดยแต่ งตั้ ง 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง ชุดละ ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ 
กรรมการอีก ๔ คน 

         และแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
ชุดละ ๑ คน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ โดยให้ถือเกณฑ์  ๒,๐๐๐ บัตรเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ ๑ ชุด 

         ๒) ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ สถานท่ี 
ท่ีก าหนดให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งหรอืเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๑   

     ๓) แจ้งผู้สมัครเข้าร่วมหรือส่งตัวแทนผู้สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
นับคะแนนเลื อกตั้ ง ใหม่  โดยให้แจ้ งรายชื่ อตั วแทนผู้ สมัครต่ อผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ โดยอนุโลม ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 

      ๔) จัดเตรียมสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย 
บัตรเลือกตั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง ภาชนะ 
ใส่บัตรเลือกตั้ง แบบขีดคะแนน แบบพิมพ์ ถุงบรรจุบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น ให้ มีจ านวนเพียงพอ 
ส าหรับคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทุกชุด 

      ๕) จัดให้มีการอบรมแก่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ทราบ 
แนวทางการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

      ๖) ประชาสัมพันธ์การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ให้ผู้สมัครและประชาชน 
ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งท่ีมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘๙ ข้อ ๑๙๐  ข้อ ๑๙๑ ข้อ ๑๙๒  และข้อ ๑๙๓) 

/ ส่วนท่ี ๒... 



 
 

- ๒๔ - 

 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ที่มา 

  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒๖ ประกอบข้อ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในจังหวัด 
ท่ีเป็นเขตเลือกตั้ง หรือในเขตอ าเภอท้องท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐจ านวนไม่เกินสองคนด้วยก็ได้ แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ก าหนดจ านวนและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี ้

  (๑) กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ให้มีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จ านวนห้ าคน โดยแต่ งตั้ งจากข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเขตจังหวัดท่ีเป็นเขตเลือกตั้ง หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท่ีมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ จ านวนไม่เกินสองคน 
โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร” หรือ “คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)” แล้วแต่กรณี 

 

/ (๒) เทศบาล... 

 



 
 

- ๒๕ - 
 

 

  (๒) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนสามคน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเขตอ าเภอท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรืออาจ
แต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
จ านวนไม่เกินสองคน โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล (ระบุประเภท 
และชื่อเทศบาล)” หรือ “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเมืองพัทยา” หรือ “คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (ระบุชื่อต าบล)” แล้วแต่กรณ ี

  (พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๖ และระเบยีบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๑)  

หน้าที่และอ านาจ 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ี
และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

  (๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง และ 
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  (๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อ
หรือถอนชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 

  (๓) ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

  (๔) ก าหนดสถานท่ีรวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วย
เลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

  (๕) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง 

/ (๖) ปฏิบัติการ... 



 
 

- ๒๖ - 

 

 

  (๖) ปฏิบัติการใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

  (๗) ประกาศจ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ 

  (๘) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

  (๙) ประกาศสถานท่ีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

  ก่อนประกาศก าหนดสถานท่ีปิดประกาศตาม (๙) ให้ประสานหรือหารือกับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเมื่อออกประกาศดังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน โดยสถานท่ีปิดประกาศเกี่ยวกับ 
การหาเสียงเลือกตั้ง และสถานท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสม 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ 
ทัศนวิสัยท่ีดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมท้ังไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร  

  ( พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  ๒ ๕๖๒  
มาตรา ๒๗ และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓) 

การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่ง  
จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ ในการประชุม... 



 
 

- ๒๗ - 

 

  ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในท่ีประชุมนั้น 
เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

  มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการทุกคนท่ีอยู่ในท่ีประชุมต้องลงคะแนนเสียง
และกรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน  
ในท่ีประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๒ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีและการพ้นจากหน้าที่ 

  การเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี 
                     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่
วันท่ีประกาศให้มีการเลือกตั้ง   

  การพ้นจากหน้าที่ 
         คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ี 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ท้ังนี้ต้อง ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้ง กรณีด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีผู้ได้รับเลือกตั้ง 
   นอกจากพ้นจากหน้าท่ีข้างต้น กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

 

/ (๔) คณะกรรมการการเลือกตั้ง... 

 



 
 

- ๒๘ - 

 

 

  (๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้พ้นจากหน้าท่ี โดยเห็นว่ามีความประพฤติ 
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าท่ีขัดต่อ
ประกาศ หรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยต่อหน้าท่ี หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

  (๕) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าส่ังให้พ้นจากหน้าท่ี เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระท าการ 
ไปในทางท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือน ให้รายงานต่อคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมี
ค าสั่งให้ระงับยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามท่ีเห็นสมควร  
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

  การพ้นจากหน้าท่ีดังกล่าว ย่อมไม่กระทบการใดท่ีกรรมการการ เล ือกตั ้ง 
ประจ าองค ์กรปกครองส ่วนท ้อ งถิ ่น กระท า ไป ในหน ้า ที ่ รวม ทั ้งการ ได ้ร ับ ค่าตอบแทน 
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติและให้ถือว่ามติการให้พ้นจากหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้เป็นท่ีสุด  

  (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๙ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔) 

ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจก่อนวันเลือกตั้ง 

   ๑. การให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและ 
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

/ ๑.๑ การให้ความเห็นชอบ... 

 



 
 

- ๒๙ - 
  

 

        ๑.๑ การให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง 
            เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เสนอร่างประกาศ 
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมเพื่อพิจารณา ตรวจสอบร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
และท่ีเลือกตั้งดังกล่าว ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ ดังนี้ 

   - การก าหนดให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อย 
จะรวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้   

           - ให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ ๑,๐๐๐ คนเป็นประมาณ 
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

           - ท่ีเลือกตั้ง ต้องเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเข้าออกได้สะดวก 

                                 หากเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์ กรปกครองส่ วน ท้องถิ่ น ให้ ความ เห็นชอบประกาศก าหนดหน่ วย เลื อกตั้ ง 
ท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้ง และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน 

    ๑.๒ การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและ        
ที่เลือกตั้ง 

            ห ากมี ค ว ามจ า เป็ นต้ อ ง เปลี่ ยนแปลง เขตของหน่ ว ย เลื อกตั้ ง  
หรือเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชุม เพื ่อพ ิจ ารณาให ้ความ เห ็นชอบประกาศ เปลี ่ยนแปลง เขตของหน ่วย เล ือ กตั ้ง 
ตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. ๓/๒ หรือประกาศเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกตั้ งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓  
เพื่อให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบวัน 

/ ในกรณี... 



 
 

- ๓๐ - 

 

 

             ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่น  
จะประกาศเปลี ่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั ้งหรือเปลี ่ยนแปลงที่เลือกตั ้ง  ก่อนวันเลือกตั ้ง 
น ้อ ย ก ว ่า สิ บ วั น  ก็ ไ ด้  เ มื่ อ ป ร ะ ก า ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล้ ว  ใ ห้ ปิ ด ป ร ะ ก า ศ ดั ง ก ล่ า ว ไ ว้   
ณ ท่ีเดียวกับประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง แล้วส่งประกาศดังกล่าวไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดโดยเร็ว 
                (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๐) 

   ๒. การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
และการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 

          ๒.๑ การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

                 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ท่ีนายทะเบียนอ าเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท าขึ้น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยให้ตรวจสอบว่าครบถ้วน
ถูกต้องทุกหน่วยหรือไม่ เพื่อให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงนามในประกาศ  
บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ปิ ด ป ร ะ ก า ศ  ณ  ส ถ า น ท่ี ท่ี ก า ห น ด  
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน  
   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๑)     

    ๒.๒ การเพ่ิมชื่อ ถอนช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

              ๒.๒.๑ การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จะด าเนินการได้เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
           ๑)  กรณีนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพบว่า การจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือตกหล่น ไม่ว่าจะพบเหตุก่อน หรือหลังการประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

/ ๒) กรณีผู้มีสิทธิ... 
 



 
 

- ๓๑ - 
 

 
           ๒) กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งท่ีตนหรือผู้นั้น
สมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

           ๓) กรณีผู้ถูกถอนชื่อตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามค าสั่งนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ถ้าผู้ถูกถอนชื่อ
ดังกล่าวมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องคัดค้านการถอนชื่อต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับรายงานเหตุ ตาม ๑) และ ๒) หรือได้รับค าคัดค้านการถูกถอนชื่อ ตาม ๓)  หากเห็นว่า 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาดหรือมีชื่อตกหล่น หรือเห็นว่าผู้ยื่น 
ค าร้องหรือผู้ยื่นค าคัดค้าน แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง  ให้มีค าสั่ งแก้ ไขหรือเพิ่มชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีชื่อตกหล่นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งค าสั่งไปยังนายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผล ภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 

     กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องหรือเจ้าบ้านทราบ พร้อมด้วยเหตุผล  
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่ง  
หรือมีค าวินิจฉัย 

   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ ข้อ ๗๗ และข้อ ๘๖)       

    ๒.๒.๒ การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะด าเนินการได้ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

       ๑ )  ก รณี น ายทะ เบี ยนอ า เภอ  นายทะ เบี ยน ท้อ ง ถิ่ น  
หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า  การจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

/ เพื่อประโยชน์... 



 
 

- ๓๒ - 

 

 

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุก่อนหรือหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้รายงานพร้อมด้วยพยานหลักฐานท่ีมี หรือสาเหตุท่ีเกิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้รับรายงานแล้ว หากเห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้
มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ให้มีค าสั่งให้แก้ไข
หรือถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งค าสั่งไปยังนายทะเบียนอ าเภอหรื อ
นายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน  

     ๒) กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

                 เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว 
มีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

     ๓) กรณีเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรากฏชื่อบุคคลอื่นในทะเบียนบ้านตน โดยท่ีบุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  
ให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐาน 
ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

     เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว
เห็นว่า บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้มีค าสั่งให้ถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๓ ข้อ ๘๔ และข้อ ๘๕) 

/ ๓. การแต่งตั้ง... 
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  ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

            ให้ คณะกรรมการการ เลื อกตั้ งประจ าองค์ กรปกครอง ส ่วนท ้อ งถิ ่น 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั ้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเล ือกตั ้ง  และเจ ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ตามท่ีผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ รวมท้ังให้ความเห็นชอบกรณีพบว่า 
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ีได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นอาจก่อ ให้เกิด 
ความเสียหาย ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรส่วนท้องถิ่นสั่งให้พ้นจากหน้าท่ี และแต่งตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

    กรณีกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบเห็นกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระท าการใดท่ีจะเป็นเหตุ 
ท าให้การเลือกตั้ งมิ ได้ เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ  
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

              (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๔๘ และข้อ ๕๒)     

    ๔.  การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
                             เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้งแล้ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ี 
ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหลักสูตร 
และแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๖) 

/ ภารกิจในวันเลือกตั้ง... 
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ภารกิจในวันเลือกตั้ง 

    ๑. การก ากับดูแลและอ านวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง  
และการนับคะแนนเลือกตั้ง 

       ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ก ากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง และการนับคะแนนเลือกตั้ง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษากรณีประสบปัญหาในระหว่างการลงคะแนน หรือนับคะแนน รวมท้ังมีสิทธิ 
เข้าไปในท่ีเลือกตั้งเพื่อท าการสอดส่องดูแลหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีในท่ีเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

   (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕๕) 

   ๒. การรับมอบสิ่งของจากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง และการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้ง 

        เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว                    
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ด าเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสาร 
ก ากับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยให้ด าเนินการ ดังนี้    

    ๑ )  ต รวจร ับห ีบบ ัต ร เล ือ กตั ้ง  ว ัส ด ุอ ุปก รณ ์ก า ร เล ือ กตั ้ง  โ ดย เป ิด 
หีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบถุงใส่บัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว่าได้ด าเนินการถูกต้อง 
และมีการบันทึกรายการในเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

    ๒) ค ัดแยกและรวบรวมเอกสารรายงานผลการน ับ คะแนนเล ือกตั ้ง  
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) เพื่อไปด าเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง 

 

/ ๓) ยุบรวม... 
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    ๓) ยุบรวมถุงใส่บ ัตรเลือกตั ้ง โดยน าถ ุงใส่บ ัตรเลือกตั ้งไปบรรจุรวมไว้ 
ในหีบบัตรเลือกตั้งหีบใดหีบหนึ่งจนเต็ม แล้วท าการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่น  
แทนสายรัด แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงลายมือชื่อบนสายรัด พร้อมทั้งจัดท าบัญชีข้อมูลถุงใส่บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตัง้ 
ที่อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๗ จ านวน ๒ ชุด โดยปิดไว้ที่หีบบัตรเลือกตั้ง ๑ ชุด 
และ ให ้คณะกรรมการการ เล ือกตั ้ง ป ระจ าอ งค ์ก รปกครองส ่วนท ้อ งถิ ่น เ ก ็บ ร ักษ า ไ ว ้  
และน าหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งแล้วไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บร ิหารทอ้งถิ ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗๐ และข้อ ๑๗๑) 

   ๓. การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

                 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงาน 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้วใหต้รวจสอบ
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ถูกต้อง ก่อนจัดท าประกาศ 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ                                                                                                                                
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ แล้วปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมท้ังรายงาน 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗๗) 

ภารกิจหลังวันเลือกตั้ง 

           ๑. การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

                กรณีคณะกรรมการการ เลือกตั้ งมีค าสั่ ง ให้นั บคะแนน เลือกตั้ ง ใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือเขตเลือกตั้งใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินการของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ดังนี้ 

/ ๑.๑ ให้ความเห็นชอบ... 



 
 

- ๓๖ - 

 

 

                 ๑) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  

                 ๒) ให้ความเห็นชอบประกาศก าหนดวัน  เวลา และสถานท่ีนับคะแนน 
เลือกตั้งใหม ่

                 ๓) การจัดอบรมแก่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

                 ๔) การประชาสัมพันธ์การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

     (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙๑ ข้อ ๑๙๒ และข้อ ๑๙๓)  

      ๑.๑ การด าเนินการก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

                        ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เบิกหีบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้ง ท่ีจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากสถานท่ี
เก็บรักษามาอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ณ สถานท่ีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และให้แต่งตัง้
คณะกรรมการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งระหว่างรอการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่โดยให้จัดท าบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้งช่วงก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ซึ่งอาจแต่งตั้งบุคคลหรือ 
คณะบุคคลเปน็ผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ 
    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙๔) 

     ๑.๒ การด าเนินการในวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

                     ก่อนถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายน าหีบบัตรท่ีบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งมายัง
สถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ แล้วเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อน าถุงใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นท้ังหมดออกมาจัดเตรียมส าหรับจ่ายให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
แต่ละชุดตามบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง ก่อนถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

/ เมื่อเสร็จสิ้น... 

 



 
 

- ๓๗ - 

 

     เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจรับถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีผ่านการนับคะแนนแล้ว  
และแบบขีดคะแนนเลือกตั้งและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
ท่ีคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุดได้จัดท าขึ้น และด าเนินการรวมผลการนับคะแนน
จากทุกชุด และจัดท าประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น)  
จ านวนสามชุ ด  เพื่ อปิ ดประกาศ  ณ สถาน ท่ีนั บคะแนน เลื อกตั้ ง ใหม่  จ านวนหนึ่ งชุ ด  
จัดส่งพร้อมรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนึ่งชุด และเก็บรักษาไว้ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด 
    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙๕ และข้อ ๑๙๖) 

    ๒. การออกเสียงลงคะแนนใหม่และการเลือกตั้งใหม่ 

                  เมื่ อคณะกรรมการการ เลื อกตั้ งมี ค าสั่ ง ให้ออก เสี ยงลงคะแนน ใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งใด หรือผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  
(ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีหน้าท่ีก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การประชาสัมพันธ์  
การด าเนินการเกี่ยวกับการรับมอบสิ่ งของวัสดุจากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง  
และการประกาศผลการนับคะแนน  

    (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๐๓ ข้อ ๒๐๔ ข้อ ๒๐๕ และข้อ ๒๐๖) 

 

 

/ การคุ้มครอง... 

 

 

 



 
 

- ๓๘ - 

 
 
 

การคุ้มครองและข้อพึงระวังการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ผู้อ านวยการการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากได้กระท า
โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

   กรณีคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้รับรายงานจากผู ้อ านวยการการเลือกตั ้ง
ประจ าจังหวัดว่า ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าการท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจ 
ท าให้การเลือกตั้งมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าส่ังให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ตามท่ีเห็นสมควร และสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน รวมท้ังถ้าเห็นสมควรให้มีการด าเนินการทางวินัย ให้แจ้งต่อ
ผู้บังคับบัญชาของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อด าเนินการทางวินัย 

    (พระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗  
และ มาตรา ๓๕ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐) 

 

 

 

/ ส่วนท่ี ๓... 



 
 

- ๓๙ - 

ส่วนที่ ๓ 

ค่าตอบแทนของผูไ้ด้รบัแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๗ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ อ านวยการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอ าเภอ  
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง และผู้ท่ีได้รับแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับค่าตอบแทนตามอัตรา
บัญชีค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน/บาท 

ค่าตอบแทน
รายวัน/บาท 

ค่าพาหนะ 
เหมาจ่าย 

หมายเหตุ 
ก าหนดตามจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 

น้อยกว่า  
๑๐ หน่วย 

ตั้งแต่ ๑๐  
– ๒๐๐ หน่วย 

มากกว่า  
๒๐๐ 
หน่วย 

๑ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔,๕๐๐ 

เพิ่มขึ้นหน่วย
ละ  

๔๐ บาท 

๑๒,๕๐๐    

๒ กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐    

๓ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๔,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐    

๔ นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต ๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐    
๕ นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐    
๖ อนุกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๓๕๐   

๗ ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
(๑) วันอบรม 
(๒) วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
(๓) วันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน 

    
๓๐๐ 
๒๕๐ 
๗๐๐ 

 
 

 
๒๐๐ 

 

๘ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการ 
นับคะแนน 

(๑) วันอบรม 
(๒) วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
(๓) วันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน 

    
 

๓๐๐ 
๒๕๐ 
๔๕๐ 

 
 

 
 

๒๐๐ 

 



 
 

 - ๔๐ - 
 

 
 

ล าดับ 
 

 
 

 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน/บาท  
 

ค่าตอบแทน 
รายวัน/จ่าย 

 
 

ค่าพาหนะ 
เหมาจ่าย 

 
 

หมายเหตุ 
ก าหนดตามจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 

น้อยกว่า 
๑๐ หน่วย 

ตั้งแต่ ๑๐ 
- ๒๐๐ หน่วย 

มากกว่า 
๒๐๐ 
หน่วย 

๙ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง 
และเจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในการเลือกตั้ง 
      (๑)   วันอบรม 
      (๒)   วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
      (๓)   วันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 

๓๐๐ 
๒๕๐ 
๔๕๐ 

 
 

 
 
 

๒๐๐ 

 

 

หมายเหต ุ

๑. บุคคลล าดับท่ี ๑ – ๕ ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน กรณีในเดือนใดปฏิบัติงานไม่ครบเดือน หรือ ๓๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็นรายวัน และบุคคลใดได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงในคราวเดียวกัน  
หลายต าแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเพียงต าแหน่งเดียว 

๒. บุคคลล าดับท่ี ๔ – ๕ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตั้งแต่วันท่ีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

๓. บุคคลล าดับท่ี ๖ – ๙ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าท่ีหลายต าแหน่ง หรือ 
หลายหน้าท่ีในการเลือกตั้งคราวเดียวกัน ให้บุคคลน้ันมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนได้ทุกต าแหน่งหรือทุกหน้าท่ีท่ีได้รับแต่งตั้ง ท้ังน้ี ต้องเป็นกรณี
การปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันหรือไม่ซ้ าซ้อนในวันหรือเวลาเดียวกัน 

 ๔. บุคคลล าดับท่ี ๗ – ๙ ท่ีอยู่ในท้องท่ีห่างไกลซ่ึงมีความจ าเป็นต้องพักค้างเพื่อรับวัสดุอุปกรณ์หรือต้องส่งผลคะแนนในวันเลือกตั้ง 
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าท่ีพักในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด กรณีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ี ๔ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย 
และอ าเภอนาทวี) ให้เพิ่มค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีเสี่ยงภัยในวันอบรม วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง 
/วันออกเสียงลงคะแนน ในอัตราไม่เกินสองเท่า ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

๕. การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด  

๖. กรณีมีการสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกัน  
กับค่าตอบแทนของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันอบรม และวันเลือกตั้ง 

  

 

  



หน่วย : บาท

ล าดับ

ที่ งบรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย/ รายการ จ านวนเงิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ xxxxx

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน

๑ ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงาน xxxxx ๑. ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน xxxx ค่าตอบแทน

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน ๑.๑ ค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติงาน ๓ - ๔ เดือน

๑.๒ ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติงาน ๓ - ๔ เดือน

๑.๓ ค่าตอบแทนผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติงาน ๓ - ๔ เดือน

๑.๔ ค่าตอบแทนนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต

ปฏิบัติงาน ๒ เดือน

๑.๕ ค่าตอบแทนนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น 

ปฏิบัติงาน ๒ เดือน

๑.๖ ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๗ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ส าหรับพนักงาน ลูกจ้างของ อปท.

กรณี ๑.๒ อบจ. และ กทม. มีจ านวน ๔ คน เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา มีจ านวน ๒ คน 

อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลตามท้ายระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

xxxx ค่าใช้สอย/ค่าวัสด/ุค่าสาธารณูปโภค

๑.๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๙ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกต้ัง

เดินทางไปติดต่อราชการ

๑.๑๐ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

๑.๑๑ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

๑.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๑๓ ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจ าที่เลือกต้ัง

๑.๑๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 - ๔๑ -

ตวัอย่าง
กรอบรายการค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

รายละเอียดประกอบรายการ

หมายเหตุ

ผนวก ก



ล าดับ

ที่ งบรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย/ รายการ จ านวนเงิน

xxxx ค่าวัสดุ

๑.๑๕ ค่าจัดท าป้ายประกาศผลคะแนน

๑.๑๖ ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกต้ัง เล่มละ ๒๐ ฉบับ (คิดจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นเล่ม)

เพิ่มส ารองหน่วยละ ๑ เล่ม

๑.๑๗ ค่าจัดพิมพ์ตัวอย่างบัตรเลือกต้ัง

๑.๑๘ ค่าจัดหาบัตรทาบบัตรเลือกต้ังส าหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้สูงอายุ

๑.๑๙ สมุดรายงานเหตุการณ์และแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกต้ัง (คิดตามจ านวนหน่วยเลือกต้ัง)

๑.๒๐ ค่ากระดาษต่อเนื่องส าหรับจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง

 - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

 - ประกาศก าหนดหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง

 - หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

 - บัญชีรายชื่อผู้ถูกจ ากัดสิทธิ

๑.๒๑ ค่าหมึกที่ใช้ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง

๑.๒๒ ค่าพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง

๑.๒๓ ค่าพิมพ์คู่มือกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง

๑.๒๔ ค่าจัดหาหีบบัตรเลือกต้ัง

๑.๒๕ ค่าจัดหาสายรัดหีบบัตรเลือกต้ัง

๑.๒๖ ค่าจัดหาแนวกั้นแถบพลาสติกบริเวณหน่วยเลือกต้ัง

๑.๒๗ ค่าจัดหาคูหาออกเสียงลงคะแนน 

๑.๒๘ ค่าจัดหาแบบขีดคะแนนเลือกต้ัง

๑.๒๙ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกต้ังตามความเหมาะสม

๑.๓๐ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒ ค่าใช้จ่ายประจ าหน่วยเลือกตั้ง xxxxx ๒.  ค่าใช้จ่ายประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ที่เลือกตั้ง xxxx ค่าตอบแทน

๒.๑ ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกต้ัง   

ปฏิบัติงาน ๓ วัน วันอบรม วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง และวันเลือกต้ัง

(ปธ.กปน. ๑ คน กปน. ๘ คน และ จนท.รปภ. ๒ คน)

๑. วันอบรม คนละ ๓๐๐ บาท

๒. วันรับหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง คนละ ๒๕๐ บาท

๓. วันเลือกต้ัง

  - ปธ.กปน. ๑ คน ๗๐๐ บาท

  - กปน. + จนท.รปภ. รวม ๑๐ คน ๆ ละ ๔๕๐ บาท

   เพิ่มค่าพาหนะ คนละ ๒๐๐ บาท ในวันเลือกต้ังหรือวันออกเสียงลงคะแนน

xxxx ค่าใช้สอย/ค่าวัสด/ุค่าสาธารณูปโภค

๒.๒ ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและท าความสะอาดในหน่วยเลือกต้ัง

๒.๓ ค่าจัดหาป้ายปิดประกาศ 

๒.๔ ค่าพาหนะขนส่งส่ิงของและอุปกรณ์การเลือกต้ัง

๒.๕ ค่าเช่าเต๊นท์และฉากกั้นหลังคูหาเลือกต้ังส าหรับหน่วยเลือกต้ังที่ไม่อยู่ในอาคาร

๒.๖ ค่าจัดท าฉากกั้นคูหาออกเสียงลงคะแนน

xxxx ค่าวัสดุ

๒.๗ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกต้ังรวมป้ายบอกที่เลือกต้ัง 

๒.๘ ค่าป้ายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยเลือกต้ัง

 - ๔๒ -

รายละเอียดประกอบรายการ



ก



- ๔๓ - 

ตัวอย่าง 
รายการการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 

 

ล าดับ รายการวัสดุอุปกรณก์ารเลอืกตั้ง จ านวนท่ีใช้ 

๑ บัตรเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งนายก 
- การเลือกตั้งสมาชิก 

(เล่มละ ๒๐ ฉบบั) 

จ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง + ส ารองประมาณ  
๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

๒ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งนายก 
- การเลือกตั้งสมาชิก 

 
หน่วยเลือกตั้งละ  ๕ ฉบับ 
หน่วยเลือกตั้งละ  ๕ ฉบับ 

๓ บัตรทาบบัตรเลือกตั้งส าหรับผูพ้ิการทางสายตา หรือผู้สูงอายุ 
- การเลือกตั้งนายก 
- การเลือกตั้งสมาชิก 

 
หน่วยเลือกตั้งละ ๑ แผ่น  
หน่วยเลือกตั้งละ ๑ แผ่น 

๔ หีบบัตรเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งนายก + สมาชิก พร้อมกัน 
- การเลือกตั้งนายก หรือ สมาชิก ประเภทเดียว 

 
หน่วยเลือกตั้งละ ๒ หีบ 
หน่วยเลือกตั้งละ ๑ หีบ 

๕ คูหาออกเสียงลงคะแนน 
- การเลือกตั้งนายก + สมาชิก พร้อมกัน 
- การเลือกตั้งนายก หรือ สมาชิก ประเภทเดียว 

 
หน่วยเลือกตั้งละ ๕ คูหา 
หน่วยเลือกตั้งละ ๓ คูหา 

๖ สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง หรือ กุญแจ 
- หีบบัตรพลาสติก 
- หีบกระดาษ 
- หีบเหล็ก 

 
๑๔ เส้น/หีบ 
  ๖ เส้น/หีบ 
  ๔ เส้น/หีบ 

๗ แนวกั้นแถบพลาสติก หน่วยเลือกตั้งละ ๑ ม้วน 
๘ วัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละ ๑ ชุด 

๙ แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตัง้ หน่วยเลือกตั้งละ ๑ เล่ม 
๑๐ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง 

- การเลือกตั้งนายก + สมาชิก พร้อมกัน 
 
 

- การเลือกตั้งนายก หรือ สมาชิก ประเภทเดียว 
 

 
หน่วยเลือกตั้งละ ๔ แผ่น 
(พิจารณาตามสัดส่วนจ านวนผู้สมัครแต่ละ
ประเภท) 
หน่วยเลือกตั้งละ ๑-๒ แผ่น 
(พิ จารณาตามสัดส่ วนจ านวนผู้ สมัครใ ห้
เหมาะสมกับจ านวนผู้สมัครในแบบขีดคะแนน 
๑ แผ่น) 

 

ผนวก ข 
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